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Nieuwe website vandaag “in de lucht”
We zijn er al weken mee bezig (of eigenlijk niet wij, maar websitebouwer Corina Smith); aan de
nieuwe website van Jenaplanschool de Tandem. Hoewel er nog wat puntjes op de i moeten worden
gezet, hebben we besloten hem toch vandaag al open te stellen. Het is een frisse, moderne
website geworden, waarbij de informatie voor u en belangstellende nieuwe ouders makkelijk te
bereiken is. Uiteraard staat de vakantie- en jaarplanning gepubliceerd en kunt u de laatste
nieuwsbrieven terugvinden. Ook foto’s van activiteiten en evenementen vindt u makkelijk terug.
We zijn heel blij met de nieuwe website en willen Corina Smith heel hartelijk danken voor haar tijd
en inzet! www.jenaplan-detandem.nl Neem even een kijkje!

Oudervereniging
Eerst vergadering in nieuw samenstelling
Het bestuur van de Oudervereniging heeft op maandag 5 november 2018 voor het eerst vergaderd
in de nieuwe samenstelling. Met de nieuwe bestuursleden bestaat het bestuur van de
oudervereniging nu uit de volgende personen: Lisette Berkhof (secretaris), Cindy van Schouten
(penningmeester), Marilyn Bruijn, Inge Janssen, Jennifer Petiet, Dominique Pruijn, Mirjam
Schagen, Lisa van Wilgen en Marion Brouwer (voorzitter).
Volgens de statuten van de Oudervereniging moet er elk jaar een Algemene Ledenvergadering
worden georganiseerd. In het verleden hebben we deze vergadering gecombineerd met een
workshop of informatieavond. De opkomst was bij deze bijeenkomsten erg laag, daarom is er
gekozen voor een andere manier van informeren van de leden. Dit jaar zijn de nieuwe
bestuursleden voorgesteld in de nieuwsbrief en u heeft deze week een e-mail ontvangen met
verantwoording van de uitgaven 2017-2018 en de begroting 2018-2019.
Heeft u vragen over de Oudervereniging of over de organisatie van de feesten en ouderhulp hierbij?
Neem gerust contact op met de OV.
Hartelijke groeten, namens alle leden van de Oudervereniging,
Marion Brouwer

Lampionnen Sint Maarten
Afgelopen week hebben we allemaal in familiegroepen (alle
leeftijden gemixt) gewerkt aan de lampion voor het Sint
Maartenfeest. Er kon gekozen worden uit verschillende modellen en
er werden verschillende knutseltechnieken gebruikt. Dat was voor
de kleinsten niet altijd eenvoudig…. Gelukkig werden ze goed geholpen door de oudere kinderen en
was de samenwerking perfect! Het waren leuke, gezellige knutselmomenten.
Vanmorgen hebben we generale repetitie gehouden in school met onze lampionnen en gingen alle
groepen bij 1 of 2 buurgroepen op visite om even de Sint Maartenliedjes te oefenen. We hebben
weer een paar nieuwe gehoord, dus dat wordt genieten als u de deur zondag opent voor de
lampiondragers! Fijn Sint Maartenfeest allemaal!

Aankomst Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest lijkt nog ver weg, maar Sinterklaas komt
volgende week al in Nederland aan! Op zaterdag 17 november om
11.30 uur vaart de stoomboot van Sinterklaas de haven van Hoorn
binnen (het programma begint om 11.00 uur). Sinterklaas meert
af aan de Oude Doelenkade en wordt daar verwelkomd door de
burgemeester van Hoorn. Natuurlijk vindt Sinterklaas het leuk als
Schoenzetten op school:
veel enthousiaste kinderen hem opwachten in de haven. Voor
meer informatie verwijzen we u naar de Hoornse dag- en
dinsdag 27 november
weekbladen. (De landelijke intocht is overigens op de Zaanse
Schans)
Na de intocht zullen we zo nu en dan alvast aandacht besteden
aan het Sinterklaasfeest. Wij volgen het Sinterklaasjournaal en doen zoveel mogelijk mee met het
TV-verhaal. Meer informatie over het feest op 5 december volgt in een aparte Sinterklaasbrief en in
de volgende nieuwsbrief (23 november).

NIO-toets groep 8
Afgelopen dinsdag, op 6 november, is door een medewerker van de OBD de NIO-toets
(Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen bij onze groep 8-ers (en niet bij
groep 7, zoals in de vorige nieuwsbrief stond). Een NIO-toets duurt ongeveer één ochtend en bevat
6 onderdelen, die vragen naar inzicht op het gebied van taal (drie onderdelen), rekenen (twee
onderdelen) en ruimtelijk inzicht (één onderdeel). De uitslag van deze toets dient als ondersteuning van het advies dat wij straks geven over het vervolgonderwijs van uw kind. Indien u meer
wilt weten over de NIO-toets en andere toetsen die op school worden afgenomen, kunt u contact
opnemen met de groepsleid(st)er van uw kind of met onze Intern Begeleidster: Annemiek Heilig.

Meester Marco
Ons bereikte het droevige bericht dat meester Marco, die jarenlang aan onze school verbonden is
geweest, op 21 oktober j.l. helaas is overleden. Marco was bij ons werkzaam als klassen-assistent,
maar de laatste jaren ook als conciërge. Een paar jaar geleden heeft hij om gezondheidsredenen
zijn werkzaamheden bij ons moeten neerleggen. Marco is slechts 48 jaar geworden…
Inmiddels is namens school een kaartje, waarmee wij ons medeleven betuigen, naar de familie van
Marco gestuurd.

Voortgangsgesprekken
Vanaf afgelopen week vinden voor alle ouders voortgangsgesprekken plaats. Tijdens het gesprek
met de groepsleerkracht van uw kind komen verschillende zaken aan bod, zoals het welbevinden
van uw kind en uiteraard ook de schoolresultaten van uw kind. Op deze manier hopen we ouders
vroeg in het schooljaar op de hoogte te kunnen brengen van de vorderingen van hun kind en
eventueel geconstateerde problemen (wederzijds) bespreken.
Intekenlijsten voor de voortgangsgesprekken hangen bij de lokalen.
De ouders van kinderen uit groep 8 worden in december uitgenodigd voor een gesprek i.v.m. de
advisering voor het voortgezet onderwijs. Deze ouders ontvangen een uitnodiging via de leerkracht.

Koffie-ochtend voor ouders op 30 november
Op vrijdagmorgen 30 november organiseren we weer zo’n oergezellige
koffie-ochtend voor ouders.
Vanaf 8.30 uur staat de koffie/thee klaar in de toneelzaal! U kunt dan even
bijkletsen met andere ouders en met de aanwezige leerkrachten over
uiteenlopende zaken. Wij hopen op deze wijze de open communicatie die we
op school zo prettig vinden te handhaven. Heeft u een vraag of opmerking
over zaken die op school spelen? Bespreek het met ons (en elkaar)!
Aansluitend kunt u kort een kijkje in de klassen nemen, waar de kinderen uitleg geven over de
lessen die zij volgen en hun gemaakte werk aan u tonen. Komt allen!

Sportzaken
Gedurende het schooljaar doet onze school aan verschillende
sporttoernooien mee. Dat is natuurlijk geweldig! We vinden het
belangrijk dat zoveel mogelijk schoolkinderen gelegenheid krijgen
lekker sportief bezig te zijn!
Lisette Bakker (straks dus Sylvia Pesch), onze gymleerkracht,
coördineert de sportevenementen. Dit betekent ook dat onze vakleerkracht gym aanwezig is
tijdens de toernooien om te coachen of aan te moedigen.
Ook alle overige Tandem-teamleden vinden het leuk om de kinderen tijdens een toernooi aan te
komen moedigen, daarom maken we ieder schooljaar een rooster waarop ingetekend wordt wie
welk toernooi bezoekt. Zo verdelen wij onze aanwezigheid.
De vakleerkracht is er dus meestal… en vaak komt een ander teamlid speciaal langs om de
Tandemkinderen even aan te moedigen. Leuk toch?
Voor al deze sporttoernooien krijgen de kinderen een school-sporttenue in bruikleen. Denkt u
eraan deze kleding ook weer (schoon) in te leveren op school? U kunt het afgeven bij de
groepsleerkracht van uw kind. Alvast bedankt!
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Meester Evan afwezig, juf Afra vervangt
Gym voor de Dingo’s, Koala’s en Kangoeroes
Weeksluiting door de Kiwi’s
Voortgangsgesprekken
Gym voor de Kowari’s, Kiwi’s en Wallaby’s
Meester Evan afwezig, juf Afra vervangt
Weeksluiting door de Dingo’s
Schoen zetten
Groep 8 bezoekt SG Newton
Sinterklaas poppenspel voor kleuters
Gym voor de Dingo’s, Koala’s en Kangoeroes
Weeksluiting door de Kookaburra’s
Koffie-ochtend voor ouders!

De weeksluiting is steeds
van 11.45 – 12.15 uur

De volgende nieuwsbrief
verschijnt omstreeks
23 november

